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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

 دولة اإلمارات العربية املتحدةرئيس وفد  –وزير التغير املناخي والبيئة 

 الدورة األربعون ملؤتمر منظمة األغذية والزراعة

 2017 يوليو  8-3، إيطاليا –روما 

 

 

 أصحاب الفخامة واملعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود

 السيدات والسادة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   وبعد ،

 ،
ً
 وحكومة وشعبا

ً
يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات دولة اإلمارات العربية املتحدة، رئيسا

بوافر الشكر والتقدير الى معالي تقدم أأن ي يسرنوتمنياتهم لكم بالتوفيق والنجاح. كما 

 بهاوكافة العاملين مدير عام منظمة األغذية والزراعة  -جوزيه غرازيانو دا سيلفاالدكتور 

 تعزيز جهود التنمية الزراعية ومكافحة الجوع والفقر في العالم.على جهودهم املتواصلة في 

 لهذا  إمانويل بينول لسيد لويسرني كذلك أن أتقدم بخالص التهنئة 
ً
على انتخابه رئيسا

 له ولنوابه
ً
 املحترمين كل التوفيق والنجاح. املؤتمر ، متمنيا
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 السيد الرئيس

ل
ّ
ي األبرز الذي التغير املناخي وما ينطوي عليه من مظاهر مناخية متطرفة التحد ُيشك

 . واجه قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في العالمي
ً
 مهما

ً
ُل التأثيرات املتبادلة بينهما تحديا

ّ
مث

ُ
وت

، فنحن بحاجة الى زيادة اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب املتزايد الناجم عن النمو 
ً
ومزدوجا

بخفض االنبعاثات الناجمة عن قطاع إنتاج  –في الوقت نفسه  –السكاني، ومطالبون 

للوفاء بهدف اإلبقاء على يئة  من جملة انبعاثات غازات الدف %21الغذاء التي تشكل 

 
ً
ارتفاع درجة الحرارة دون الدرجتين املئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية وفقا

  .التفاق باريس

 

 السيد الرئيس

قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء مثل  على الرغم من الظروف والقيود الطبيعية التي يواجهها

 أن بالدي نجحت 
ّ
محدودية األراض ي الزراعية وفقر التربة وندرة مياه الري وقسوة املناخ، إال

في التأسيس لنهضة زراعية ارتكزت على استصالح مساحات واسعة من األراض ي، وتوفير 

 على سّد وقد اإلنتاج. املياه ومستلزمات 
ً
كبير من احتياجاتنا جزء  ظل هذا القطاع قادرا

  لسنوات
 
، في السنوات التالية شهدناهاالتطورات التنموية املتسارعة التي  حّد قبل أن ت

في  مساهمتهمن  ،ستخدامات األراض ي وأنماط املعيشةكالزيادة السكانية املطردة وتغير ا

 الغذائي واالقتصاد الوطني. التنوع
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والتدابير مجموعة من السياسات تّبنت بالدي  والتحدياتالضغوط تلك  وفي مواجهة

على مراعاة الروابط واآلثار  ترتكز التي تستهدف استدامة قطاع اإلنتاج الغذائي، و املتناسقة 

وقد . املتبادلة بين هذا القطاع والقطاعات األخرى ذات الصلة وفي مقدمتها الطاقة واملياه

وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني الى خيار الطاقة النظيفة قمنا في هذا اإلطار بتبني 

واملحافظة على مخزون املياه الجوفي، باعتباره املصدر الرئيس ي ، 2050بحلول عام  50%

عن طريق إقامة  املخزون هذا للمياه العذبة املتجددة، وتحسين مستويات إعادة شحن

 تزيد طاقتها التصميمية  145وصل عددها الى  التي املياهالسدود وحواجز املزيد من 
ً
سدا

وتطوير علوم وتقنيات االستمطار، وإيجاد مصادر مياه غير  مليون متر مكعب، 130على 

  والتي تشكل ،تقليدية كتحلية املياه املالحة ومعالجة املياه العادمة
ً
املوازنة من  %56حاليا

 .املائية في الدولة

 مرنة و راعية تبني أنماط ز على  عملناكما 
ً
 ،كالزراعة املحمية والعضوية واملائية ذكية مناخيا

فيما ازدادت  2016-2013خالل الفترة  %124حيث ازدادت مساحة الزراعة املائية بنسبة 

تنظيم خالل نفس الفترة، إضافة إلى  %368مساحة الزراعة العضوية بنسبة تزيد على 

ودراسة  ،املكافحة املتكاملة لآلفاتوتطبيق مبادئ  ،استخدام املبيدات ومخصبات التربة

قادرة على التكيف مع ذات القيمة الغذائية العالية وال إدخال أنواع جديدة من املحاصيل

والبحوث  طبيعة املناخ واملياه والتربة، واالعتماد على التقنيات الحديثة والحلول املبتكرة

، ونشر ةاملنتج الوطني وتعزيز قدرته على املنافسلزيادة اإلنتاجية وتحسين جودة العلمية 

  .من املزارع في الدولة %90تقنيات الري الحديثة والذكية التي تغطي أكثر من  
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بنسبة تزيد على  لنفس املساحة وقد أسفرت هذه التدابير، وغيرها، عن زيادة اإلنتاجية

 .2015-2012خالل الفترة  40%

الشراكة بين  مبادرات ت االستثمارية املالئمة لتعزيز يئة املناخاكما شمل اهتمامنا ته

  القطاعين العام والخاص في مجاالت الزراعة واالستزراع السمكي واإلنتاج الحيواني
ً
داخليا

 
ً
، باإلضافة الى التصدي ألنماط اإلنتاج واالستهالك غير الرشيدة، ال سيما هدر وخارجيا

  . ظاهرة مثيرة للقلق على املستويين العالمي واملحلي تحولت إلىالتي  املواد الغذائية

واملياه هما من القطاعات ذات األولوية أن قطاعات الزراعة  بشكل خاص الى التنويهوأود 

الخطة الوطنية للتغير املناخي التي املستهدفة باستراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء وب

يث تولي الخطة أهمية خاصة لتعزيز قدرة حاعتمدها مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة، 

 .   هذين القطاعين على التكيف مع تداعيات التغير املناخي

 السيد الرئيس

 في تعزيز األمن الغذائي العالمي ومحاربة 
ً
 مهما

ً
تلعب دولة اإلمارات العربية املتحدة دورا

للدول املتضررة من ، سواًء من خالل مساعداتها اإلنسانية وندرة املياه الجوع والفقر 

 بدخلها  ،الكوارث
ً
حيث تحتل بالدي املرتبة األولى في قائمة أكبر الدول املانحة قياسا

الدول  املساعدات اإلنسانية الى نقلفي  متطورة القومي، أو من خالل دورها كمحطة عاملية

يجاد إالرامية الى  اتوإثراء النقاششد الجهود كمنصة عاملية لحاملتضررة، وكذلك دورها 

حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا ذات البعد الكوني، وفي مقدمتها تغير املناخ واألمن 

  .واملائي الغذائي
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في معالجة الحاجة  املساعدات اإلنسانيةمن األهمية الخاصة التي تكتسبها لرغم على او 

 أننا نؤمن 
ّ
 للتقنياتواالستخدام الواسع أن االبتكار امللحة في أوقات الكوارث، إال

ملعالجة قضايا الفقر  مفتاح الحلالحديثة في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء هما  واملمارسات

 معو ، 2030األمم املتحدة للتنمية املستدامة يتفق وأهداف على نحٍو بعيد املدى  والجوع

 . اتفاق باريس بشأن تغير املناخ أهداف

مليون نسمة من الفقراء هم من  1200من أصل  مليون نسمة 750 وبالنظر إلى أن 

األولوية يجب أن  نا نرى أنفإنأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في أغلب األحيان، 

 ،في الدول النامية تنصب على توفير التقنيات والحلول املبتكرة للعاملين في هذا القطاع

ضرورة  إلىالدعوة  فإننا نجددلهذا و وتعزيز قدراتهم على مواجهة تداعيات التغير املناخي. 

  العمل
ً
الى الدول  وتوطينها تسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وأفضل املمارسات على معا

 .إطار سياسات التغير املناخي وسياسات األمن الغذائي العالميفي  ، وذلكالنامية

 من الحراك العالمي الرامي الى البحث عن حل إن
ً
ول بعيدة بالدي إذ تفخر بكونها جزءا

، فأنها تجدد التزامها بأهداف منظمة األغذية للقضايا العاملية ذات األولويةاملدى 

ستدامة على إيجاد حلول ُم ، وبالتعاون مع كافة أعضائها ،هاوالعمل من خالل ،والزراعة

 للقضايا ذات الصلة باألمن الغذائي العالمي.
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يشرفني أن أغتنم هذه املناسبة ألوجه الدعوة لرؤساء وأعضاء الوفود وفي الختام، فإنه 

على املشاركة في الدورة الثانية من منتدى التغير املناخي واألمن الغذائي التي ستعقد في 

استدامة وتتمحور حول في دبي ضمن أعمال القمة العاملية للحكومات  2018شهر فبراير 

  .سياق التغير املناخي البيئة البحرية ومواردها الحية في

  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 


